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5 VÝROČNÁ SPRÁVAÚVOD

Je za nami druhý rok, v ktorom sme sa 
potýkali s obmedzenými možnosťami 
poskytovať ľuďom svoje služby tak, ako 
sú zvyknutí a ako by sme si to sami želali. 
Predovšetkým príležitosti pre kultúrne 
zážitky a stretnutia boli smutným 
momentom, kedy sa obe strany, 
organizátori i návštevníci, chceli, avšak 
mohli stretávať len veľmi málo. Vždy sme 
však verili, že aj touto tiezvosťou v našich 
aktivitách a znižovaním zdravotných rizík 
prispievame k ukončeniu tohto zložitého 
obdobia. 

Rád by som na tomto mieste poďakoval 
všetkým používateľom a priaznivcom 
knižnice za vašu trpezlivosť 
a zodpovednú ochotu prispôsobovať 
sa meniacim podmienkam. Tiež za to, 
že knižnici stále zachovávate priazeň 
a po opätovnom otvorení verejného 
priestoru sa vraciate za tým, čo je pre 
vás dôležité. Či už sú to knihy, zážitky, 
študovne, technika alebo naša pomoc. 
Chcem poďakovať tiež všetkým 
zamestnankyniam a zamestnancom 
knižnice za to, že napriek všetkým 
obmedzeniam nerezignovali na 
neutíchajúcu snahu byť ľuďom 
užitoční. Dovolím si tvrdiť, že práve 
nové podmienky a situácie nás vždy 
motivovali k tomu, aby sme hľadali nové 
cesty a spôsoby, ako ľuďom pomáhať 
a prinášať im literatúru, kultúru i pomoc. 
Všetci sme sa pri tom veľa naučili. 

Predstavovalo to určitú vynaliezavosť, 
ktorej odrazom môže byť napríklad 
obľúbená cyklodonáška kníh alebo ich 
objednávanie a vyzdvihovanie v knižnici. 
Predstavovalo to prenikanie do tvorby 

digitálneho obsahu, v ktorom sme sa 
snažili uprednostniť kvalitu nad kvantitou 
a zostať pritom v oblasti literárnej tvorby 
originálni. To sa odrážalo napríklad 
v  sérii videí Ako čítať, ktorá sa pozerá na 
čítanie nielen z obsahovej stránky, ale aj 
ako na fenomén a trendy, rovnako ako 
v ďalších projektoch. 

Veľa energie sme venovali tiež tomu, 
aby sme vedeli, akou knižnicou chceme 
v budúcnosti byť, kam chceme smerovať, 
čomu a komu sa venovať. Definovali sme 
tým svoju organizačnú identitu. Vďaka 
nej sme získali základ pre to, aby sme sa 
mohli pustiť do takých zodpovedných 
krokov, ako je vznik novej vizuálnej 
identity, vývoj nového webu a niektorých 
digitálnych služieb. Toto hľadanie vízie 
budúcej knižnice nás viedlo k tomu, aby 
sme posilnili svoj tím a kapacity, najmä 
v oblasti produkovania a organizovania 
aktivít, predovšetkým vzdelávacieho 
charakteru. Vďaka tomu mohli ľudia aj 
v obdobiach, plných rôznych obmedzení, 
zažívať nové druhy kreatívnych 
workshopov pre deti, čitateľských 
a sebarozvojových stretnutí, bohatý 
program v letnej čitárni, množstvo výstav, 
dokonca aj odborný seminár, a to všetko 
vrátane online variantov.

Bol to rok plný zvratov a neistoty. Prajem 
nám všetkým preto viac stability, hoci 
zostáva našou povinnosťou neustále 
sa prispôsobovať. Nielen aktuálnym 
podmienkam, ale tiež budúcnosti, 
v  ústrety bezpečnému, zodpovednému 
a ohľaduplnému spolužitiu. 

Tomáš Štefek

PRÍHOVOR | RIADITEĽA |
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9PRÍSTUPNÉ A KVALITNÉ INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH VÝROČNÁ SPRÁVA

Knižnica neustále aktualizuje 
svoju ponuku. V roku 2021 do jej 
fondu pribudlo spolu 5 811 nových 
dokumentov, z toho 4 333 kníh a 527 
špeciálnych dokumentov. V rámci 
aktualizácie fondu bolo vyradených 
8 833 opotrebovaných alebo 
neaktuálnych kníh a 90 špeciálnych 
dokumentov. Nakúpených bolo 4 860 
nových dokumentov a darom knižnica 
získala 951 dokumentov. Pri nákupe boli 
zohľadnené aj požiadavky vyjadrené 
prostredníctvom celoročnej ankety 
Kniha, ktorá mi chýba. V uplynulom roku 
v nej 238 čitateľov a čitateliek podalo 
341 námetov na rozšírenie fondu.  

Knižnica zaevidovala 6 413 
registrovaných čitateľov, z toho 5 976 
registrovaných osôb priamo na úsekoch 
a 437 online čitateľov využívajúcich iba 
e-výpožičky. Celkovo v uplynulom roku 
bolo realizovaných 157 243 výpožičiek, 
z toho bolo požičaných 151 480 
fyzických kníh a dokumentov z úsekov 
a 5 763 e-kníh a e-periodík. Ponuku 
elektronických zdrojov, ktoré boli v čase 
lockdownov dostupné aj na diaľku, 

rozšírili databázy zahraničných e-kníh 
EBSCO a e-časopisov PressReader. 
E-knihy z vydavateľstva Palmknihy.cz 
dosiahli viac ako dvojnásobok výpožičiek 
oproti požičiavanosti pred pandémiou.
Často obmedzenú možnosť fyzickej 
návštevy knižnica nahradila dostupnými 
alternatívami – objednávkou kníh na 
diaľku a posilnením online služieb. 
Napriek tomu zaznamenala 54 023 
osobných návštev na úsekoch, z toho 
až 43 382 návštevníkov využilo služby 
voľných výberov kníh v knižnici.

KNIŽNIČNÝ | FOND | A | VÝPOŽIČKY | 



11 VÝROČNÁ SPRÁVAPRÍSTUPNÉ A KVALITNÉ INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH

Na začiatku roka knižnica spustila službu 
cyklodonášky, ktorú môžu bezplatne 
využívať ľudia s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo osoby vo veku nad 
65 rokov. Od februára ju využilo spolu 
550 ľudí, ktorí si takto spolu požičali 
4 364 kníh. Počas decembra v čase 
lockdownu bola služba rozšírená na 
všetkých registrovaných v knižnici. 
Cyklodonášku v tomto mesiaci využilo 
390 čitateliek a čitateľov, ktorí si spolu 
požičali 2 847 kníh. Službu knižnica 
spustila s podporou Nadácie Slovenskej 
sporiteľne, pričom náklady za rozšírenú 
službu počas decembra knižnica 
uhradila z vlastného rozpočtu.

CYKLODONÁŠKA | 



13 VÝROČNÁ SPRÁVAPRÍSTUPNÉ A KVALITNÉ INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH

„Palec hore pre Mestskú knižnicu 
v Bratislave, ktorá vám takto krásne 
pošle knižky domov cez Švihaj šuhaj. 
Navyše bezplatne! Platím teda aspoň 
takto, lebo chcem oceniť túto
zákaznícku skúsenosť.“
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Zdravotná situácia vytvorila priestor 
pre posilnenie online prítomnosti 
knižnice. Okrem samotného čítania 
preto široká verejnosť mohla využiť aj 
online alternatívy ku vzdelávaciemu 
a kultúrnemu programu. S podporou 
Nadácie Slovenskej sporiteľne a Fondu 
na podporu umenia knižnica vytvorila 
dve série krátkych videí Ako čítať. 
Videá z prvej série slúžia ako návody 
a odporúčania z oblasti literatúry, čítania 
a mediálnej gramotnosti a druhá séria 
približuje konkrétne literárne žánre 
a fenomény. Spolu 24 videí dosiahlo 
naprieč rôznymi platformami takmer
23 000 videní. 

Deťom boli venované rovesnícke 
videosérie Knihoplavci, Nezbedníčkovia, 
Miesta môjho mesta a Svety ukryté 
v knihách. 

Viaceré aktivity a podujatia počas roka 
knižnica realizovala v hybridnej forme - 
naživo a formou živého prenosu alebo 
záznamu. Virtuálnu podobu získali 
výstavy v Galérii Artotéka či knižné kvízy. 
Celkovo video obsah vytvorený knižnicou 
v roku 2021 dosiahol sledovanosť
32 985 videní.

ONLINE | FORMÁTY

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-u7_PB5RXt7xjY2G2aU_felkg8sYMBxS
https://www.facebook.com/knihoplavci
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-u7_PB5RXt7jtyOObuqhLIjOotfAvoZG
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-u7_PB5RXt7jtyOObuqhLIjOotfAvoZG
http://prehliadka.mestskakniznica.sk/
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„Mestská knižnica vymyslela užitočný
a pútavý projekt Ako čítať, v ktorom
ozrejmuje pozadia (neštandardnej)
literatúry, jej špecifických prístupov 
a produkcie. Ďakujem za oslovenie 
a priestor, som veľmi zvedavá
na ďalšie diely.“

„Barbora vytvorila úžasný kvíz, v ktorom 
sme vyhrali tieto tri nádherné knihy. 
Moc ďakujeme, bola to zábava a máme 
veľ kú radosť z nových prírastkov.“
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21 VÝROČNÁ SPRÁVAMIESTO ŽIVEJ KULTÚRY

Svoje kultúrne a vzdelávacie aktivity 
knižnica adaptovala na pandemické 
podmienky a realizovala program 
zameraný na komorné podujatia 
komunitného charakteru. Pripravila 
pravidelný čitateľský klub zameraný 
na precvičovanie cudzieho jazyka 
Konverzujme po anglicky, umelecké 
workshopy či tvorivé dielne pre deti. 

Po minuloročnej prestávke vynútenej 
pandémiou knižnica opäť mohla 
realizovať Bratislavskú burzu kníh. 
Podujatie sa konalo od 6. do 16. 7. na 
nádvorí knižnice na Klariskej 16. Počas 
14. ročníka bolo predaných 7 703 
kníh a získaný výťažok 3 851,50 € bol 
použitý na rozširovanie fondu a nákup 
audiokníh pre Oddelenie slabozrakých 
a  nevidiacich. 

Pri príležitosti 30. výročia Oddelenia 
hudobnej a umenovednej literatúry 
prebehol od 20. do 24. 9. prvý ročník 
Burzy platní. Výťažok z predaja približne 
2 600 vyradených vinylových platní 
bol taktiež použitý na rozšírenie fondu 
knižnice.

Celkovo knižnica usporiadala
143 kultúrnych podujatí. Patrilo 
medzi ne aj nadviazanie spoluprác 
s novými partnermi, ako napríklad 
pilotné podujatie Ako čítať Maďarsko 
v spolupráci s OZ DoSlov, ktoré združuje 
prekladateľskú komunitu. Problematike 
ľudí bez domova sa venovali osvetové aj 
odborné aktivity OZ Proti Prúdu a DePaul 
Slovensko realizované v Letnej čitárni 
U červeného raka. 

Rozvíjať pocit spolupatričnosti 
a komunitu knižnice chce mikro-projekt 
čitateľských odkazov vo forme záložiek 
vo vypožičaných knihách, na ktorých 
môžu čitatelia a čitateľky zanechať 
odkaz ďalšiemu človeku, ktorý siahne 
po rovnakom titule.

KULTÚRA | A | STRETNUTIA | NAŽIVO | 



23 VÝROČNÁ SPRÁVAMIESTO ŽIVEJ KULTÚRY

„Dnes som si priniesla
Remarqua a Atwoodovú z burzy 
Mestskej knižnice. Majú to tam krásne 
a knihy stále dopĺňajú.“

„Najlepší úlovok z knižnej burzy!
Bola som dvakrát a oba razy som 
odchádzala spokojná!“
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Sezóna v Letnej čitárni U červeného raka 
prebiehala od 17. 5. do 31. 8., pričom jej 
služby v podobe čítania dennej tlače 
a periodík využilo 3 502 návštevníčok 
a návštevníkov, ktorí realizovali 12 371 
výpožičiek. Ponuku dennej tlače 
a časopisov rozšírili aj databázy e-kníh 
a e-periodík spolu s možnosťou 
zapožičania čítačky a tabletu. 
K zvýšenému komfortu prispela aj 
možnosť občerstviť sa nealkoholickými 
nápojmi vďaka spolupráci so susediacou 
reštauráciou Prašná bašta. 

Počas letnej sezóny sa v čitárni konalo 
spolu 75 podujatí, ktoré navštívilo 
2 840 ľudí. Program kultúrnych podujatí 
obohatili aj komunitné aktivity ako swap 
rastlín a pravidelné cvičenie jogy. Ešte 
pred začiatkom letnej sezóny sa cez 
víkend 26. 6. - 27. 6. v čitárni uskutočnili 
aktivity v rámci Bratislavských 
mestských dní, medzi ktoré patrili 
komentované prehliadky čitárne, 
káva s riaditeľom knižnice, Čítanie 
psíkom, ktoré pripravilo Oddelenie pre 
nevidiacich a slabozrakých, či Básne na 
počkanie so Šimonom Ondrušom. 

ZÁŽITKY | A | ODPOČINOK | 
V | LETNEJ | ČITÁRNI | 



27 VÝROČNÁ SPRÁVAMIESTO ŽIVEJ KULTÚRY

V rámci pravidelných výstav Galéria 
Artotéka pod vedením Diany Čižmárovej 
predstavila diela Miroslava Žolobaniča, 
Alizy Orlan Venus, Kristíny Minaríčkovej, 
Diany Čižmárovej, Adely Režnej, 
kolektívu Pomimo, Andrey Ondis 
a Barbory Bessy Kmecovej. Súčasťou 
programu galérie boli aj odborné 
prednášky a umelecké workshopy 
pre rôzne vekové skupiny. Galéria 
v decembri tiež usporiadala online burzu 
grafík, ktorej výťažok vo výške 302 € 
venovala OZ Proti prúdu. 

V letnej čitárni svoju keramickú tvorbu 
prezentovala Jana Benkovská, Úsek 
krásnej a cudzojazyčnej literatúry 
zas ozdobili diela Klubu paličkovanej 
čipky z Rače. Prepojenie s výtvarným 
umením a presah do verejného priestoru 
prinieslo aj rozvíjanie práce s výkladmi 
inštitúcie, v ktorých témy zo života 
knižnice vizuálne spracovali Šimon 
Chovan, Martina Šimkovičová
a Ové Pictures. 

PRIESTOR | PRE | UMENIE | 
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33 VÝROČNÁ SPRÁVAMIESTO ŽIVEJ KULTÚRY

V októbri 2021 knižnica realizovala 
jednodňový odborný seminár 
Dizajn interiérov knižníc - príklady 
z praxe. Program online podujatia 
s medzinárodnou účasťou tvorilo 
6 odborných príspevkov a záverečná 
diskusia s 3 architektkami a architektom. 
Cieľom bolo komunikovanie trendov 
a prezentovanie aktuálnych dobrých 
príkladov z praxe knižníc, výmena 
skúseností medzi odborným personálom 
knižníc, architektmi a dizajnérmi. 

Účasť na seminári bola 
130 registrovaných účastníkov 
zo Slovenska i zahraničia. Záznam je 
dostupný na YouTube kanáli Mestskej 
knižnice v Bratislave, kde mal doteraz
154 zhliadnutí.

ODBORNÝ | SEMINÁR | 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-u7_PB5RXt7VXJ4DnQsAz7g54ihuv6f1
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„Podnetné prednášky plné nápadov, 
ktoré je možno realizovať aj
v slovenskom prostredí.“

„Jednoznačne inšpirácia nielen pre
našu inštitúciu, ale aj pre slovenské 
vnímanie užitočnosti knižníc.“

„Pre mňa ako architekta bolo
prínosné stretnutie s knihovníčkami
a knihovníkmi.“
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Kapacity knižnice v priebehu roka 
posilnilo viacero nových kolegov 
a kolegýň, najvýraznejšie v oblasti 
vzdelávania. S ich pomocou knižnica 
postupne rozširuje možnosti 
celoživotného poznávania a sebarozvoja. 
Okrem online produkcie v roku 2021 
organizovala napríklad pravidelný 
čitateľský klub Konverzujme po anglicky, 
v ktorom si účastníci pomocou článkov 
zo zahraničných médií precvičujú 
jazykové znalosti. Nové kolegyne v sérii 
workshopov dospelým záujemcom 
priblížili základy práce so zrkadlovým 
fotoaparátom a deťom napríklad 
techniky animácie či luminografie.

Zároveň priebežne prebiehalo 
sebavzdelávanie zamestnankýň 
a zamestnancov prostredníctvom 
kurzov, školení, prednášok 
a odborných seminárov. Nielen v čase 
znemožnenia štandardnej prevádzky 
počas lockdownov tím knižnice 
rozvíjal a posilňoval svoje vedomosti 
a kompetencie napríklad v oblastiach 
digitalizácie, lektorovania, emočnej 
inteligencie, vedenia tréningov pamäti 
či zmierňovania environmentálnych 
dopadov.

POSILNENIE | TÍMU | 
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„Mestská knižnica v Bratislave
vytvorila výborný projekt Ako čítať. Toto 
video zavedie nás, zvedavcov, do oblasti 
knižného dizajnu. Kto by povedal, že
existuje toľ ko pravidiel, ako má kniha 
vyzerať, aby sa dobre čítala!“
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Počas roka knižnica napriek úskaliam 
pandemickej situácie realizovala 
12 participatívnych aktivít so zámerom 
rozvoja svojich služieb a priestorových 
možností. V rámci študentskej praxe 
bol realizovaný prieskum k službe 
rozvoz kníh a prieskum k úpravám 
detského oddelenia. Pri vývoji novej 
webstránky boli realizované výskumy 
s používateľmi a partnermi, priebežné 
testovanie návrhov štruktúry webu 
v spolupráci s účastníkmi rozvojového 
programu Nexteria a testovanie návrhu 
webu používateľmi. Prebiehalo taktiež 
testovanie nových aktivít (Konverzujeme 
po anglicky, Literárno-filmový workshop, 
Tréning pamäti, Knihoplavci) a priebežný 
výskum hodnotenia služieb a priestorov 
návštevníkmi a návštevníčkami. 

ZAPÁJANIE | VEREJNOSTI | 
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V knižnici bola v roku 2021 
rekonštruovaná časť sociálnych 
zariadení, vymenené okná a fasády 
z dvora objektu na Kapucínskej 1. 
Priestor Pod knižnicou prešiel finálnymi 
opravami a úpravami nadväzujúcimi na 
projekt sanácie vlhkého muriva. 
Realizované boli tiež úpravy 
a dovybavenie vybraných služobných 
priestorov (konferenčná miestnosť, 
kancelárie). 

Knižnica sa tiež naďalej podieľala 
na plánovaní projektu rekonštrukcie 
objektu Grössling a navrhovaní jeho 
priestorového usporiadania a vybavenia.

ÚDRŽBA | A | OPRAVA | PRIESTOROV | 
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53 VÝROČNÁ SPRÁVAMODERNÁ MESTSKÁ INŠTITÚCIA

V roku 2021 Fond na podporu umenia 
podporil činnosť knižnice celkovou 
sumou 18 530 €, z ktorých 11 530 € 
bolo použitých na realizáciu kultúrnych 
a vzdelávacích aktivít a odborný seminár 
s medzinárodnou účasťou. Suma vo 
výške 7 000 € bola určená na nákup 
nových kníh. Nadácia Slovenskej 
sporiteľne podporila realizáciu série 
literárnych vzdelávacích videí Ako čítať 
sumou 6 000 € a projekt cyklodonášky 
vo výške 1 000 €. 

Mesto Bratislava podporilo knižnicu 
účelovou dotáciou na projekt novej 
vizuálnej identity sumou 9 000 € a na 
projekt novej webovej stránky knižnice 
sumou 16 000 €.

FUNDRAISING | 
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Na začiatku roka knižnica uzavrela sériu 
interných workshopov zameraných 
na formulovanie svojej organizačnej 
identity. Počas celotímových rozhovorov 
a cvičení spoločne definovala základné 
rámce, na ktoré následne nadviazal 
redizajn vizuálnej identity. 

V rámci súťažnej výzvy o novú vizuálnu 
identitu knižnica v prvom kole získala 
25 prihlášok, z ktorých 23 splnilo 
požadované kritériá. Odborná komisia 
vybrala 5 postupujúcich uchádzačov 
a následne z návrhov predložených 
v druhom kole vybrala víťazný návrh 
dizajnérskeho štúdia khn s.r.o. 

V druhom polroku prebiehalo 
rozpracovanie jednotlivých aplikácií 
identity a knižnica v spolupráci s tímom 
Inovácie mesta Bratislava tiež intenzívne 
pracovala na vývoji novej webstránky.

IDENTITA | A | REDIZAJN | INŠTITÚCIE | 

https://www.mestskakniznica.sk/sk/vysledky-2.-kola-sutaze-o-vizualnu-identitu-mestskej-kniznice-v-bratislave
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„Takto sa majú robiť dizajn súťaže!“

„Fakt super práce, sánka nadol!
A potlesk všetkým zúčastneným.“

„Gratulujem, skvelé návrhy v silnej 
konkurencii. Teším sa, keď sa
začnú používať.“

„Ešte raz by som sa rád poďakoval
za možnosť sa zúčastniť v súťaži,
bola to pre nás všetkých určite
super skúsenosť.“
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SKUTOČNOSŤ
K 31. 12. 2021

  VÝNOSY Z HLAVNEJ ČINNOSTI CELKOM

  602  – tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb
 tržby z knižničnej činnosti (hlavnej)
  tržby z burzy kníh
 tržby ostatné
 tržby z prenájmu
 + tržby z refakturovaných energií (nájmy)
  641 – tržby z predaja hmotného majetku
  648 – ostatné výnosy, vratky, odškodnenia
  653 – zúčtovanie ost. rezerv z prevádz. činnosti
  66 – úroky, kurzové zisky
  691 – výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa
  692 – výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa
  693 – výnosy z bežných transferov od ost. subj. (SlSp, FPU)
  694 – výnosy z kapital.transferov od ost. subjektov 
  697 – výnosy z bežných transferov od subj. mimo VS

1 278 201,38

46 714,13
22 694,12
-
210,00
19 231,32
4 578,69
-
23 153,95
50,70
-
1 135 417,21
60 527,53
11 420,00
917,86
-

1 314 299

46 091
32 032
-
59
14 000 
-
-
1 246
-
-
1 153 342
60 895
46 911
5 814
-

1 304 246,81

43 281,01
29 547,35
3 931,50
58,80
11 183,52
2 491,34
-
1 202,79
144,00
-
1 153 340,25
60 555,12
39 910,00
5 813,64
-

99,24

93,90
92,24
-
99,66
97,68
-
-  
96,53
-
-
99,99
99,44
85,08
99,99
-

1,02

0,93
1,30
-
0,28
 0,57
-
-
0,05
2,84
-
1,02
1,00
3,49
6,33
-

SKUTOČNÉ
ČERPANIE ZA R. 2020 V €
 

  UKAZOVATEĽ

Pokračovanie tabulky na ďalšej strane.

UPRAVENÝ PLÁN
NA ROK 2021 V €

% PLNENIA INDEX  PLNENIA
2021 / 2020
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VÝROČNÁ SPRÁVA

  NÁKLADY NA HLAVNÚ ČINNOSŤ – CELKOM

  50 – spotrebované nákupy
  501 – spotreba materiálu + knihy a časopisy
  kancelárske potreby + ost. materiál
  materiál – grantové transfery
  materiál – nákup z burzy kníh
  nákup kníh a periodík
  nákup kníh z prostr. získaných z burzy kníh
  nákup kníh – grantové transfery
  pohonné hmoty
  pracovné odevy, pomôcky
  krátkodobý hmotný majetok
  krátkodobý hmotný majetok z burzy kníh
    krátkodobý hmotný majetok z grantov
 502 – spotreba energie
  504 – predaný tovar
  51 – služby
 511 – opravy a údržba
 512 – cestovné
 513 – náklady na reprezentáciu
 518 – ostatné služby (+ čerpanie z grantov)
  výkony spojov, telekomunikačné služby
  softvér a licencie
  kultúrna činnosť, služby – grantové transf. 
  52 – osobné náklady
 521 – mzdové náklady
  dohody – mimopracovný pomer
 524,525 – náklady na sociálne poistenie, prísp. DDP
 527 – sociálne náklady
  príspevok na stravovanie
  53 – dane a poplatky
  54, 56 – ostatné náklady
  55 - odpisy, predaný majetok a rezervy
 odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
  tvorba rezerv

  HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
  Obstaranie dlhod. nehmotného a dlhod. hmot majetku odpisovaného
  Krytie: - obstarané z kapital. prostr. zriaďovateľa
 inými zdrojmi (zo ŠR)
  Priemerná mesačná mzda
  Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)

1 278 199,85

190 109,98
139 293,87
33 021,55
400,77
-
87 246,21
-
1 058,37
635,94
709,59
13 462,58
-
2 758,86
50 816,11
-
125 604,18
53 324,93
230,26
1 055,99
70 993,00
7 451,30
865,54
7 202,00
893 552,34
620 734,34
6 440,00
213 658,72
52 719,28
27 935,60
5 971,76
1 081,59
61 880
61 736
144,00

+1,53
52 301,68
-
52 301,68
1 101,06
46,98

1 314 299

167 584
132 879
20 487
87
-
72 616
-
27 000
321
316
12 052
-
-
34 705
-
131 333
33641
426
401
96 866
6 827
1 883
19 824
940 842
670 700
750
228 968
40 424
30 375
6 363
1 467
66 709
66 709

-
54 300
54 300
-
1 075
52

1 304 245,92

157 571,64
122 867,16
20 486,18
86,57
-
65 678,83
3 931,50
20 000,00
319,22
315,21
12 049,65
-
-
34 704,48
-
131 302,64
33 640,60
424,62
400,44
96 836,98
6 533,06
1 882,25
19 823,43
940 834,88
670 699,30
750,00
228 963,99
40 421,59
30 374,40
6 362,13
1 466,62
66 708,01
66 632,76
75,25

+0,89
53 401,18
53 401,18
-
1 167,65
47,87

99,24

94,03
92 47
99,99
99,51
-
90,45
-
74,07
99,45
99,75
99,99
-
-
99,99
-
99,98
99,99
99,68
99,86
99,97
95,69
99,96
99,99
99,99
100,00
100,00
99,99
99,99
99,99
99,99
99,97
99,99
99,89
-

-
98,34
98,34
-
108,62
92,06

1,02

0,83
0,88
0,62
0,22
-
0,75
-
18,90
0,50
0,44
0,90
-
-
0,68
-
1,05
0,63
1,84
0,38
1,36
0,88
2,17
2,75
1,05
1,08
0,12
1,07
0,77
1,09
1,07
1,36
1,08
1,08
0,52

-
1,02
-
-
1,06
1,02

SKUTOČNÉ
ČERPANIE ZA R. 2020 V €

  UKAZOVATEĽ UPRAVENÝ PLÁN
NA ROK 2021 V €

SKUTOČNOSŤ
K 31.12.2021

% PLNENIA INDEX  PLNENIA
2021 / 2020
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                  | KOMENTÁR | 
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                 | INŠTITÚCIE| 
    | K 31. 12. 2021 | 



Výnosy z hlavnej činnosti celkom
k 31. 12. 2021 boli vo výške 1 304 246,81 €.
Vlastné príjmy, knižničné poplatky 
a nájmy nebytových priestorov dosiahli 
k 31. 12. 2021 výšku 43 281,01 €. Tieto 
boli pre pretrvávajúcu pandemickú 
situáciu počas roka nižšie oproti 
predchádzajúcemu roku o 7 %.

Bežný transfer od zriaďovateľa bol 
poskytnutý  vo výške 1 153 342.- € 
a čerpaný v celkovej výške 1 153 340, 25 €.  
Súčasťou tohto bežného transferu boli aj 
účelovo poskytnuté finančné prostriedky 
na  „Vizuálnu identitu Mestskej knižnice 
v Bratislave“, „Webové sídlo knižnice“ 
v sume spolu 25 000.- € a na nákup
kníh v sume 20 342.- €. 

Účelová dotácia bola v plnej
výške vyčerpaná.

Náklady organizácie na bežnú
činnosť k 31. 12. 2021 boli vo výške
1 304 245,92 €. Z toho osobné náklady 
boli 940 834,88 €, mzdové náklady ako 
záväzný ukazovateľ k 31. 12. 2021 neboli 
prekročené,ich výška čerpania bola
670 699, 30 €, t. j. 99,99 %
ročného plánu.

Hospodársky výsledok k 31. 12. 2021 
bol + 0,89 €. Transfer od zriaďovateľa 
bol takmer vyčerpaný, zostatok 
nevyčerpaného transferu bol 1,75 €.
Na investície bol MKB schválený transfer 
vo výške 54 300.- € na realizáciu akcie 
„Výmena okien a obnova fasád z  dvora 
na budove knižnice na Kapucínskej
č. 1 v Bratislave“. Čerpanie na základe 
uskutočneného verejného obstarávania 
bolo vo výške 53 401,18 €.

Nakúpený a spotrebovaný bol materiál 
na údržbu, drobný spotrebný materiál 
pre jednotlivé úseky a oddelenia 
knižnice, čistiace potreby, dezinfekčný 
a kancelársky materiál, tonery atď. 

Zakúpené boli stoly, stoličky, regále, 
chladnička, mixážny pult s mikrofónmi, 
prenosný rekordér, dataprojektor, 
tlačiareň, notebooky (5 ks), mobilné 
telefóny pre vedúcich zamestnancov.

Náklady na nákup kníh
a tlače z vlastných, účelových 
a grantových prostriedkov  boli oproti 
predchádzajúcemu roku vyššie o 1,48 % 
t.j. o 1 305,75 €. Nákup kníh a časopisov 
zabezpečuje Úsek fondov na základe 

Nákup a spotreba PHM pre služobné 
motorové vozidlá, ktoré zabezpečujú 
dovoz a prevoz kníh, tlače,
drobné nákupy.

Náklady na energie (plyn, elektrická 
energia, voda) boli o 31 % nižšie 
v porovnaní s predchádzajúcimrokom.

NÁKLADY

1. SPOTREBOVANÉ NÁKUPY = 157 571,64 €

Čerpanie tejto nákladovej položky 
k 31.12.2021 bolo o 38 % nižšie ako
v r. 2020.

Čerpanie  na tejto položke bolo z dôvodu 
nutnosti nahradenia vyradeného, 
opotrebovaného hmotného majetku 
novým. 

požiadaviek Akvizičnej komisie (zloženej 
z vedúcich zamestnancov knižnice), 
ktorá zohľadňuje odborné aj finančné 
možnosti doplňovania fondu. Zabezpečil 
sa aj nákup zahraničnej a odbornej tlače.  

Čerpanie bolo oproti predchádzajúcemu 
roku podstatne nižšie a to o 50 %
a to z dôvodu pretrvávajúcej 
pandemickej situácie.

 
kancelárske potreby a ostatný materiál   
kancelársky materiál – grantové transfery

 
pracovné odevy, obuv, pomôcky                     
krátkodobý  hmotný majetok

nákup kníh  a tlače (aj s použítím účelovej dotácie na knihy v sume 20 342.- €)                  
nákup kníh z grantových prostriedkov (FPU)                                                                                                                                            
spolu  knihy a tlač  

pohonné hmoty

spotreba energií

 
  20 486,18 € 
  86,57 €

 
  315,21 €
  12 049,65 €

  69 610,33 €
  20 000,00 €
  89 610,33 €
                   

  319,22 €

  34 704,48 €
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Bola zrealizovaná rekonštrukcia 
sociálnych zariadení pri spoločenskej 
miestnosti na Kapucínskej č. 3
(maliarske, obkladačské, vodoinštalačné 
a elektrikárske práce). Ďalej výmena 
podlahy a vymaľovanie konferenčnej 
miestnosti na odd. metodiky na Klariskej 
č. 16. Začiatkom roka bola realizovaná 
druhá časť opravy mokrých stien 
v spoločenskej miestnosti v suteréne 

Zamestnancom boli preplatené náklady 
na služobné cesty. Vzhľadom na 
pretrvávajúcu pandemickú situáciu
v r. 2021 boli tieto náklady minimálne.

Nákup občerstvenia na porady riaditeľa 
organizácie, vedúcich pracovníkov a pre 
návštevy z iných organizácií. Náklady boli 
podstatne nižšie ako predchádzajúci rok.

V položke ostatné služby sú zahrnuté :

- náklady spojené s „Vizuálnou identitou 
Mestskej knižnice v Bratislave“ a novým 
„Webovým sídlom knižnice“,
- poštovné a poplatky za poštový 
priečinok,poplatky za strešnú vodu, 
stočné, poplatky za internetové 
pripojenie, poplatky za aktualizácie 
a údržbu počítačových programov,

2. SLUŽBY CELKOM = 131 302,64 € 

na Klariskej č. 16 systémom Euroelast 
– kryštalická hydroizolácia, ktorá 
vytvára monolit odolný voči vlhkosti 
v zemi a tlakovej vode. Následne bola 
spoločenská miestnosť vymaľovaná. 
Budovy a vybavenie knižnice sú staršie, 
priebežne, každoročne podľa finančných 
možností sa ich darí obnovovať. Náklady 
na opravy a údržbu boli v r. 2021 o 37 % 
nižšie ako v r. 2020.

- poplatky za školenia zamestnancov,
- revízie,
- telefónne poplatky, 
nájomné a energie (Úsek krásnej 
a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská
ul. č. 5), náklady na propagáciu a inzerciu,
- preplatenie zmlúv o vytvorení, použití 
a šírení umeleckého výkonu a ostatné 
mimoriadne služby aj z grantových 
zdrojov.

 
opravy a údržba

cestovné

reprezentačné výdavky

reprezentačné výdavky
 čerpané z vlastných prostriedkov a prostr. zriaďovateľa (aj účelových)
 z grantov (SlSp a  FPU) bolo čerpané 

 
  33 640,60 € 

  424,62 €

  400,44 €

  96 836,98 €
  77 013,55 €
  19 823,43 €

Výsledky plnenia plánu práce
za I.- IV. štvrťrok 2021

Pracovníci
V roku 2021 bol plánovaný prepočítaný 
stav pracovníkov 52 osôb. Skutočnosť 
za  rok 2021 je 47,87 osôb. Vo fyzických 
osobách  za sledované obdobie bol 
priemerný stav pracovníkov 54,5 osôb.

Mzdové prostriedky celkom
Záväzný ukazovateľ mzdových 
prostriedkov na r. 2021 bol vo výške 
670 700.- €. Čerpanie bolo vo výške 
670 699,30 €. Záväzný ukazovateľ 
nebol prekročený. Plnenie mzdových 
prostriedkov oproti ročnému plánu za 
sledované obdobie je 100 %.

3. OSOBNÉ NÁKLADY = 940 834,88 €

Dohody – mimopracovný pomer
Dohody – mimopracovný pomer boli 
čerpané za rok 2021 vo výške 750,00 €. 

Priemerná  mesačná  mzda
Plánovaná priemerná mesačná mzda 
na r. 2021 bola vo výške 1 075 €. 
Skutočná priemerná mzda za obdobie 
I.- IV. štvrťrok 2021 je 1 167,65 €, čo 
je čerpanie oproti ročnému plánu na 
108,62 %.  Index rastu oproti r. 2020 je 
1,06. 

 

 
mzdové náklady
náklady na dohody – mimopracovný pomer  

1.
2.
3.
4.

  670 699,30 €
  760,00 €

  Ukazovateľ

  Pracovníci (prepočítaný stav)
  Mzdové náklady 
  Dohody – mimopracovný pomer
  Priemerná mesačná mzda

  
  Skutoč.
  I. - IV. štv.
  2020
  46,98
  620 734,34
  6 440
  1 101,06

  Uprav.
  plán na
  rok 2021
  52
  670 700
  750
  1 075

  Skutoč.
  I. -IV. štv.
  2021
  47,87
  670 699,3
  750,00
  1 167,65

  % pln.
  ročného
  plánu 
  92
  100,00
  100,00
  108,62

  Index 
  2021
  /2020
  1,02
  1,08
  0,12
  1,06

  Mer. j.
  

  osôb
  EUR
  EUR
  EUR
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V Bratislave dňa 21. 1. 2022                                                                         

Príjmy z knižničnej činnosti boli vo 
výške  29 547,35 €, z toho príjmy z burzy 
kníh boli 3 931,50 €. Príjmy z nájmov 
s energiami boli vo výške 13 674,86 €, 
ostatné tržby boli vo výške 58,80 €.
Vlastné príjmy knižnice boli takmer na 
úrovni r. 2020.

VÝNOSY = 940 834,88 €

Mgr. Tomáš Štefek 

riaditeľ  Mestskej knižnice v Bratislave

 
Ostatné výnosy, vratky, odškodnenia                      
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti     
Výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa  
Výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa  
Výnosy z bežných transferov od ost. subjektov (SlSp, FPU)
Výnosy z kapitálových transferov od ost. subjektov

tržby za predaj vlastných služieb 

 
  1 202,79 €
  144,00 € 
  1 153 340,25 €
  60 555,12 €
  39 910,00 €
  5 813,64 €

  43 281,01 €

Zakúpené boli stoly, stoličky, regále, 
chladnička, mixážny pult s mikrofónmi, 
prenosný rekordér, dataprojektor, 
tlačiareň, notebooky (5 ks), mobilné 
telefóny pre vedúcich zamestnancov.

Suma predstavuje poplatky za odvoz 
odpadu, koncesné poplatky, ostatné 
poplatky a dane, daň z príjmu z nájmov 
nebytových priestorov.

Poplatky za členské príspevky 
v knihovníckych spolkoch, bankové 
poplatky, poistné a ostatné drobné 
náklady organizácie.

Čerpanie na tejto položke bolo z dôvodu 
nutnosti nahradenia vyradeného, 
opotrebovaného hmotného majetku 
novým. 

 
odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, rezervy:   
 odpisy
 tvorba rezerv      

dane a poplatky

ostatné náklady

 
  66 708,01 €
  66 632,76 €
  75,25 €

  6 362,13 €

  1 466,62 €
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Vážime si podporu, pomoc a spoluprácu 
všetkých jednotlivcov a organizácií, 
vďaka ktorým mohla knižnica 
v uplynulom roku realizovať svoje 
aktivity. Ďakujeme!

Bratislava - Hlavné mesto SR
oddelenie kultúry Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy
kolegovia a kolegyne
z príspevkových organizácií
Metropolitný inštitút Bratislavy
Fond na podporu umenia
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Marek Menke, Martin Kahan
Adam Šakový

Boris Meluš a Únia grafických dizajnérov 
Slovenska
Inovácie mesta Bratislava
Kiuub
Trnka, n. o.
ZUŠ Exnárova
In.Ba
Citylife
GoOut
OZ Proti prúdu
Depaul Slovensko
OZ DoSlov
Stredná odborná škola masmediálnych 
a informačných štúdií v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu STU 
v Bratislave
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